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2010 المجموع
0. 
0. 
0. 
0. 

1,139,480. 
85,461. 

1,139,480. 
85,461. 

939,480. 
70,461. 

200,000. 
15,000. 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

السودان

الوآالة: عنــوان المشـــروع: - أوال
اليونيدو خطة إزالة  الكلورو فلورو آربون المواد المستنفدة لألوزون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

عوامل 
التصنيع

مذيبات

0 :TCA بروميد المثيل: 1.8 هالونات: 0 0: CTC

رغاوي ايروسول

61  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

44.8 44.8 CFC

0 CTC

0 Halons

1.8 1.3 0.5 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
68.5 68.5

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 456.8 68.5
CTC 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

228.4 228.4

65. 45.
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 216. 25.

CTC 1.1 0.3 0. 0. 0. 0.
200. 130.

220,000. 200,000.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) اليونيدو تكاليف المشروع 499,480.

تكاليف الدعم 37,461. 16,500. 16,500. 15,000.
220,000.

220,000. 200,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 499,480.

تكاليف الدعم 37,461. 16,500. 16,500. 15,000.
220,000.

220,000. 0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 499,480.

تكاليف الدعم 37,461. 16,500. 16,500. 0.
220,000.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 200,000.
تكاليف الدعم 15,000.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع 

إلى االجتماع الثامن  )اليونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقدم، السودانبالنيابة عن حكومة   -1
خطة الوطنية لإلزالة التدريجية لل) 2008 عام(والنهائية عة ة الرابتمويل الشريحا لوالخمسين للجنة التنفيذية طلب

 دوالر أمريكي، زائد تكاليف 200.000رابع آلوريد الكربون بتكلفة إجمالية تبلغ  ومرآبات الكلورو فلورو آربونل
 مذآورةتقريرا مرحليا عن تنفيذ الخطة الأيضا يتضمن هذا الطلب المقدم و.  دوالر أمريكي15.000دعم الوآالة بمبلغ 

جدول االتفاق إلى جانب  2007لتحقق لعام ا عن ا، وتقرير2010 و 2009 ي لعامهلتنفيذا رنامج، وب2008خالل عام 
  .متعدد السنوات

  
  خلفية الموضوع

ستهالك الكاملة ال على الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية ينواألربعرابع وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال  -2
 على التوالي، 2010 وعام 2006لوريد الكربون في هذا البلد بحلول عام رابع آ ومرآبات الكلورو فلورو آربون

 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم 1,139,480وجرت الموافقة من حيث المبدأ على تحقيق مستوى تمويل إجمالي 
والر أمريكي،  د499.480 على مبلغ هذاتووافقت اللجنة التنفيذية في االجتماع .  دوالر أمريكي85,461الوآالة بمبلغ 

وافق االجتماع و.  دوالر أمريكي لتنفيذ الشريحة األولى للخطة المذآورة37,461زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 
تتعلق يتم الموافقة على تمويل الشريحة الثالثة إال بعد سن تشريعات لن  هأنالشريحة الثانية، على أساس الخمسون على 

وفي بهذا الشرط عندما وافق االجتماع الثالث والخمسون على الشريحة ـوقد اسُت. مهاالمواد المستنفدة لألوزون وتقديب
   .الثالثة

  
  التحقق

مستنفدة لألوزون أو تصدرها ويعادل استهالآها ا السودان ال تنتج موادبأن  2007لعام يفيد تقرير التحقق   -3
. التقريرأرفقت ب قائمة من الشرآات التي فين وحصرت مذآرة التفاهم استيراد المواد المستنفدة لألزو. هااستيراد

 موظفو قومستيراد مواد مستنفدة لألوزون بطرق غير مشروعة، يتفاديا الو. وأنشئ نظام لتوزيع حصص التراخيص
الجهات بيانات مجمعة من وويتضمن تقرير التحقق بيانات من إدارة الجمارك في السودان . تفتيش عشوائيالجمارك ب
مرآبات الكلورو فلورو  طنا من قدرات استنفاد األوزون من 61استيراد شير المصدران معا إلى وي. ةالمستورد
 طنا من قدرات استنفاد 65ن الحد األقصى المسموح به الستهالك تقل ع السودان، وهي نسبة إلى 12-آربون

لم تصدر السلطات  بأنه يرتقرأفاد الو.  المتعدد األطرافمذآرة التفاهم بين السودان والصندوقوفقا لاألوزون 
 وال تحتوي سجالت إدارة الجمارك في السودان 2007رابع آلوريد الكربون في عام مرآبات تراخيص الستيرادات 

  .رابع آلوريد الكربونمرآبات على والجهات المستوردة 
  

  2008 لعام المرحليالتقرير 

الحالية الفترة  والرغاوى والمذيبات قبل تواليروستصنيع أجهزة التبريد، واأل في قطاعات األنشطة تُأنجز  -4
أنشطة في قطاع خدمات التبريد، وأنشطة التدريب فتشمل األنشطة المتبقية التي ينبغي تنفيذها أما . المشمولة بالتقرير

وبناء على .  التبريدإدارةبعض األنشطة المتبقية في إطار خطة تنفيذ زال يوفي قطاع خدمات التبريد، ال . والرصد
  . تقاريرمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةذلك، قدمت 

هذا النشاط فيذ ، وقد تأخر تن2008لجمارك في عام من موظفي ا موظفين 10 من المزمع تدريب وآان  -5
 جانب إلىإنشاء ستة مراآز للتدريب في إطار الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية، ُيزمع وآان . 2009 إلى عام تأجلو

 المزمع تنفيذها والبالغ األنشطة هذه إلى وباإلضافة. ز العشرة التي ينبغي إنشاؤها في إطار خطة إدارة التبريدالمراآ
 بتمويل من الخطة الوطنية لإلزالة إضافيين، أنشئ مرآزان اثنين  على ما يبدوأشئت جميعهاوالتي  نشاطا، 16عددها 
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  تدريبا فنيا متخصصا في الخدمات500نحو أن تلقى وسبق . طا نشا18 إلى األنشطةالتدريجية، وبذلك يصل عدد هذه 
وتتوخى . 2008في عام تدريبا  فنيا متخصصا 200 فنيا متخصصا من أصل 130تلقى قبل الفترة المشمولة بالتقرير و

لبنود ومن ا. والذي جرى تنفيذ حيز آبير منه على ما يبدو بمعدات هائلة وتفاضلية،  إلمدادلبرنامج وضع هذه الخطة 
 الخطة إطار في المائة مما آان مخطط له في 60 نحو شكل وحدة بسطة نسبيا لالسترداد، ت440ة هناك متبقيال

 التدريجية لإلزالة التنفيذية في المائة فقط من المجموع الكلي للخطة 45لكنها تمثل  التدريجية، لإلزالةالتدريجية 
، رصدالوفي إطار أنشطة . معداتمع اللخدمات تقديم ا محال ل632 وتضمنت الخطة الكلية تقديم.  التبريدإدارةوخطة 

وبدأ تشغيل وحدة . وتجري مراقبة عشوائية على حلقات عمل أخرى حلقة عمل مختارة 60إلى  زيارات عادية قامُت
  .2005إدارة المشاريع، التي تقوم بهذه الزيارات، منذ عام 

 133,712فيبلغ  2009آانون الثاني / يناير1موافق عليه في الرصيد غير المنفق إلجمالي التمويل الأما   -6
  . في المائة من التمويل الموافق عليه حتى اآلن14ة نسبدوالر أمريكي، وهو ما يعادل 

  
  2009/2010لفترة برنامج التنفيذ ل

الجمارك ل تدريب  إآما2009شهد عام وسي. 2010سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية إلى عام   -7
فنيا متخصصا إضافيا في  90زمع تدريب ما مجموعه من المو. 2008عام في استكماله  دايةالبا في مزمعالذي آان 
تدريبا متخصصا فنيا  720 تلقىتفيد التقارير بأنه سيإضافة إلى السنوات السابقة، و؛ 2010 و 2009 لعامي الخدمات 

 780 تضمنتاالنخفاض مقارنة بالخطة الكلية األصلية التي وهو تغيير طفيف يميل نحو . 2010مع نهاية عام 
 تنفيذ أنشطة الرصد إلى ستمروسي. 2009/2010 لالسترداد في الفترة ة وحد100شراء توقع ومن الم. متخصصا فنيا
  .نهاية المشروع

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات
حاالت تأخير وتخفيضات حدوث ة، مع منشودح يحقق األهداف التفيد البيانات المتاحة بأن المشروع في السودان ما بر  -8

 االنطباع السائد عن التقدم الجيد المحرز في آثرأعزز أآثر ف ويعتبر التحقق آافيا وي.األصليةاألهداف تحقيق طفيفة في 
    .دانفي السورابع آلوريد الكربون  ومرآبات الكلورو فلورو آربونل المشروع وآذلك في اإلزالة التدريجية

حرز  المقدمة من هذه الوآالة بخصوص التقدم الماألرقاموبذلت األمانة جهودا حثيثة لدعم اليونيدو في توحيد عدد من   -9
نشطة في إطار خطة إدارة التبريد والخطة الوطنية لإلزالة التدريجية؛ غير أنه ال يمكن دائما في عدة أنشطة، والفصل بين األ

  .   للموافقة على الشريحة النهائيةيكفيمع ذلك، يبدو أن التقدم المحرز و.  واضح للحالةفهم تحقيق

  التوصية

  :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -10

 مرآبات الكلورو فلورو آربونلالخطة الوطنية لإلزالة التدريجية اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ   )أ(
  ؛2007خالل عام  وتقرير التحقق 2008عام  خالل السودانفي  )ةثالثيحة الالشر(رابع آلوريد الكربون و

  .2010 و 2009 يالموافقة على برنامج التنفيذ لعام  )ب(
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لخطة الوطنية لإلزالة التدريجية ل) 2008عام  (عةالشريحة الرابموافقة الشمولية على الأوصت األمانة أيضا بو  -11
، مع تكاليف الدعم المرتبطة بمستوى التمويل المبين في في السودان آلوريد الكربون رابع ومرآبات الكلورو فلورو آربونل

  :الجدول أدناه
  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  آلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوآالة 
  المنفذة

مرآبات الكلورو فلورو لزالة التدريجية وطنية لإلالخطة ال  )أ(
  ).ةرابعالشريحة ال( الكربون رابع آلوريد وآربون

  يدواليون 15,000 200,000

  

- - - - - - - - - - - 
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